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Lejeprospekt 

 

vedrørende ejendommen 

 

Ringkøbingvej 99, 7400 Herning 
 
 
 
 

 
Velbeliggende komplet autoforretning med værksted og udstilling i den vestlige del af Herning udlejes 

 

Samlet areal ca. – inkl. kontor og lager: 825 m2 

Årlig leje værksted – ekskl. drift: kr. 200 pr. m2  

Årlig leje lager m.m. – ekskl. drift kr. 125 pr. m2 
Årlig leje udstilling – ekskl. drift (1.10.2022) kr. 175 pr. m2 
 
Sagsnr. 21-042 

 
Januar 2022 
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1. Generelt 

 

Sagsnr.: 21-042 / Januar 2022 

 

Beliggenhed: Ringkøbingvej 99, 7400 Herning 

 

Kommune: Herning Kommune 

 

Anvendelse: Autoforretning med værksted og mulighed for udstilling. 

 

2.  Beskrivelse 

 

Samlet areal: Det samlede areal i hele ejendommen iflg. BBR udgør 1.855 m2 fordelt på 835 

m2 uopvarmet udstilling og lager og 1.020 m2 værksted, kontor og udstilling. 

.   

Indretning:                           Bygningen er indrettet med kontor, lager, reception på ca. 120 m2 yderligere et     

                                              lager på ca. 25 m2, personalefaciliteter, kantine toilet m.m. på ca. 35 m2 og to   

                                              værksteder på henholdsvis ca. 340 m2, hvor der er plads til 12 lifte og med god   

                                              port adgang, og et værksted på ca. 175 m2 samt et kompresser rum på ca. 30 

                                              m2. Alle mål er indvendigmål  

 

                                              Bygning 2 er en regulær udstillingshal på ca. 450 m2, hvor der bagved er en 

                                              lagerhal på ca. 385 m2 til opbevaring. 
 

                                              Lejemålene er fordelt på én etage i to bygninger. Dele af Bygning 2 er p.t. udlejet 

indtil 1. oktober 2022 og er derfor ikke omfattet af dette lejeprospekt. Kan lejes 

for kr. 175 pr. kvm.  

   

Ejendommen: Ejendommen, der er opført i 1958 og 1970, fremtræder i en 

vedligeholdelsesmæssig stand der må betegnes som lidt under middel. 

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Herning by med synlig facade 

mod Ringkøbingvej og udstilling mod Cypresvej. Der er gode parkeringsforhold 

og tilkørselsforhold.  

 

Opvarmning: Fjernvarme. Bygning 2 (udstilling) er ikke opvarmet. 

 

3.  Begyndelse og ophør 

 

Overtagelse: Efter nærmere aftale. 

 

Opsigelsesvarsel: 6 mdr. 

 

Uopsigelighed: 4 år fra lejers side. 8 år fra udlejers side. 

 

4.  Lejevilkår 

Årlig leje: Den gennemsnitlige leje for alle arealer er kr. 175 pr. m2= kr.290.575 

 

820 m2 kontor, lager, værksted m.m. á kr. 200 pr. m2 =  kr. 164.000 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 
 

 Clausen-erhverv.dk ApS Torben Clausen Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning  
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR-nr. 41425296 

 

   

 

 391 m2 lager til dækopbevaring m.m. á kr. 125 pr. m2 =        kr.   48.875 

 444 m2 udstilling (ledigt 1.10.2022) á kr. 175 pr. m2    =        kr.   77.700   

 

 Arealerne kan lejes samlet eller enkeltvis. 

 

Varme og drift: Ud over lejen betaler lejeren følgende: 

 

 A conto varme kr. 50 pr. m² årligt. 

 

 A conto driftsudgifter kr. 50 pr. m² årligt. 

 

 Elforbrug afregnes direkte med forsyningsselskab. 

 

Betales: Leje, a conto driftsudgifter og varme erlægges månedsvis forud. 

 

Depositum: Kontant, svarende til 3 måneders leje.  

 

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset, dog min. 2,00 % 

 

Moms: Ejendommen er momsregistreret og lejen mv. pålægges moms, p.t. 25 %. 

 

Andre vilkår: Lejer har ikke fremlejeret eller afståelsesret efter Erhvervslejelovens 

bestemmelser.  

 

5.  Øvrige vilkår 

 

Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse af det lejede og dets installationer påhviler lejer. 

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 

 

Udvendig renholdelse: Udvendig renholdelse og nødvendige vinterforanstaltninger påhviler lejer. 

 

P-Pladser: Der er parkeringspladser på dele af den 5.614 m2 grund, hvoraf 1.855 m2 er 

bebygget.  

 

Mellemudlejning: Ret til mellemudlejning forbeholdes. 

 

6. Bilag 

 

Diverse billeder 

Krakkort 

 

7.  Besigtigelse 

 

Besigtigelse kun efter forudgående aftale med: 

 

Torben Clausen 

Tlf. 30 56 56 06  

torben@clausen-erhverv.dk 
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Uopvarmet udstillingshal (Bygning 2) set fra Cypresvej. Bygningen er p.t. udlejet. 

 

 

 
Værksted (Bygning 1). Bygningen til højre er udlejet. 

 

 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 
 

 Clausen-erhverv.dk ApS Torben Clausen Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning  
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR-nr. 41425296 

 

   

 

 
Ankomstområde. 

 

 

 

 

 
Værksted med lifte. 
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Værksted. 

 

 
Ringkøbingvej 99, 7400 Herning 
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